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Sant Vicenç dels Horts
s’obre al riu

L’Ajuntament habilita 3 punts d’accés a la llera
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Oberts al futur
Sant Vicenç dels Horts s’obre al riu. Després de 
molts anys, aconseguirem que aquest entorn na-
tural s’adeqüi a les necessitats de pagesos, espor-
tistes, amants de la natura en general..., tot com-
binant el respecte al medi ambient amb el gaudi 
ciutadà. Es tracta d’una actuació transversal que 
implica diverses regidories amb l’objectiu d’optimit-
zar recursos i sumar esforços en moments difícils. 
Una actuació, d’altra banda, que simbolitza el mo-
del de poble que hem perseguit des del primer dia, 
basat en el creixement sostenible i en el respecte a 
les nostres arrels agrícoles.

Aquesta gran actuació, de la qual podrem gaudir ja 
aquest estiu, es complementa amb d’altres com les 
millores d’accessibilitat a la carretera de Sant Boi, 
la construcció de la pista urbana de la Foneria i els 
tres projectes del procés participatiu “Implica’t per 
Sant Josep”: una intervenció social per a joves en 
risc d’exclusió, un programa formatiu per a famílies 
i joves i un programa d’activitats de lleure i apre-
nentatge per a nens i nenes de 3 a 12 anys.

A Sant Vicenç dels Horts situem les persones al 
centre de totes i cadascuna de les actuacions mu-
nicipals. I ho fem amb projecció de futur, amb la 
idea que les noves generacions tinguin un camí per 
recórrer sense haver de marxar lluny dels seus. 

D’aquí, per exemple, eines tan importants i potents 
com la nova web del departament d’Ocupació i 
Empresa, ideada per millorar l’ocupabilitat al mu-
nicipi. També el Concurs d’Idees Emprenedores i 
Projectes Empresarials, les ajudes per promoure 
les exportacions locals o el nou projecte del Servei 
Integral d’Atenció a les Empreses, que tot just ara 
comença a caminar.

Vull agrair l’esforç de totes les regidories d’aquest 
Ajuntament, que dia a dia recullen les necessitats i 
inquietuds ciutadanes per transformar-les en efi-
caces realitats. Sense el vostre treball constant i al 
servei del poble, res no seria possible.

No vull acabar aquestes línies sense felicitar, un 
cop més, els organitzadors de la Setmana Santa 
de Sant Vicenç dels Horts. La seva tasca, premiada 
amb el Reconeixement Cultural del Baix Llobregat, 
és un exemple de treball col·lectiu i de suma de 
diferents sensibilitats: –culturals, religioses, artís-
tiques...– que simbolitzen la riquesa humana del 
nostre poble. Us animo a participar d’aquesta festi-
vitat, que es presentarà oficialment el 27 de març a 
l’edifici municipal del Molí dels Frares.

Oriol Junqueras i Vies
Alcalde de Sant Vicenç dels Horts
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Notícies

Les obres per millorar l’accés al riu 
Llobregat des de Sant Vicenç dels 
Horts continuen avançant i la previ-
sió és acabar-les al juny. El projecte, 
pilotat per l’Ajuntament i l’Àrea Me-
tropolitana, contempla la creació 
de tres vies d’accés per als vianants 

i els ciclistes en tres punts concrets 
del municipi: a l’alçada de la riera de 
Torrelles, a l’alçada del carrer d’Àngel 
Guimerà (riera del Rosset) i a l’alça-
da de la riera de Cervelló. En aquest 
sentit, es pavimentaran aquestes 
vies i s’hi plantaran arbres.

Un cop arribats al camí paral·lel al 
curs del Llobregat, hi haurà diversos 
punts d’interès, com ara placetes, 
un mirador i una zona de descans. 
Alhora, es facilitarà i es promourà la 
pràctica esportiva a l’aire lliure amb 
circuits per a ciclistes i corredors.

Sant Vicenç dels Horts s’obre al riu Llobregat

L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana  habiliten tres punts d’accés a la llera / Els treballs s’enllestiran abans de l’estiu

Les obres del riu serviran també per 
recuperar part del llegat arquitectònic 
d’aquell indret. En aquest cas, es re-
habilita el pilar de l’antic pont de fusta 
de tipus palanca, ubicat prop de la ro-
tonda de Can Sàbat. Originàriament, 
estava format per dos pilars de maó 
massís, una plataforma i baranes de 
fusta, cables tensors d’acer i unes es-
cales d’obra vista per accedir-hi. 
La passera es va construir l’any 1903 
amb l’ajut de la Junta Local d’Auxilis 
de la Diputació de Barcelona i la col-

laboració econòmica de la família 
Güell. 
S’encarregaren de les obres tres 
industrials vicentins: el manyà José 
Salvatella, el fuster José Comajunco-

sa i el paleta Juan Mata Mitjans. 
L’any 1967 aquest pas ja no es va  
utilitzar, perquè es va construir un 
pont nou. Per això l’Ajuntament va 
acordar enderrocar-lo.

Passera de la riera de Torrelles Roser Calpe Andreo
Arxivera Municipal
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Avancem a bon ritme Un gran espai per a 
l’esport

Viure de cara al riu
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Aquestes obres permetran con-
dicionar els tres accessos al riu, 
bloquejar la circulació interna dels 
camps -tret del pas dels propie-
taris de les terres-, i passejar-hi 
tranquil·lament sense circulació de 
vehicles. Les obres avancen a bon 
ritme per la part de la riera de Tor-
relles, on s’està treballant també 
en la conservació de l’antiga pas-
sera. Malgrat les molèsties que ara 
les obres poden ocasionar, serà 
un espai magnífic a partir del mes 
de juny, on podran conviure amb 
equilibri el bon desenvolupament 
de l’activitat agrària i l’esbarjo.

La millora dels accessos al riu és 
una reivindicació vicentina que 
estem complint transversalment 
amb les altres regidories. Aquest 
espai natural esdevé, de fet, la 
instal·lació esportiva més gran 
que podem tenir. La ciutadania 
podrem gaudir d’un espai d’en-
trenament lliure, amb punts quilo-
mètrics senyalitzats per millorar el 
rendiment esportiu, una zona fan-
tàstica per als ciclistes i per a les fa-
mílies, que podran iniciar els més 
petits en la pràctica de l’esport.

La recuperació i la millora de l’ac-
cessibilitat al riu és una qüestió 
cabdal. El nostre municipi té unes 
limitacions territorials i aquest 
és un espai ideal per a l’esbarjo i 
l’equilibri amb la natura. A més, 
és una zona amb recursos ambi-
entals, com les basses, que man-
tenen les humitats necessàries, i 
abundant fauna d’interès. Les mi-
llores permetran als vicentins i vi-
centines viure de cara al riu i apro-
fitar aquesta zona com un pulmó 
per a Sant Vicenç dels Horts. 

Jaume Casanovas
Regidor d’Urbanisme

Jordi Soto
Regidor d’Esports

Petri García
Regidora de Medi Ambient

L’Ajuntament instal·larà diferents monòlits 
als tres camins d’arribada, tot assegurant el 
bon accés al riu Llobregat des del nucli urbà 
de Sant Vicenç dels Horts. En arribar a la lle-
ra, el visitant trobarà informació del territori i 
de diversos punts d’interès. Destaquen, per 
exemple, unes basses naturals a l’alçada de 
la riera de Torrelles i diversos pous al camí 
més proper a Cervelló. Quant a la fauna, 
podem trobar la granota verda, la reineta, la 
serp d’aigua, l’ànec coll-verd, la polla d’aigua, 
el corriol petit, l’abellerol, el rossinyol bord 
i el bernat pescaire, entre d’altres espècies.

Hi haurà zones d’estada, mobiliari nou i senyalitzacions
amb diverses rutes d’interès
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Ja estan aprovats els projec-
tes per millorar els accessos 
de la carretera BV-2002. Per 
un costat, es crearà un pas 
de vianants amb semàfor a 
l’alçada de Can Sala –seu de 
la Policia Local–, que fa cru-
ïlla amb el carrer de Barce-
lona. També es traslladarà la 
parada del bus a la mitjana 
entre la calçada central i la-
teral de la carretera de la 
plaça de Joan Prats i Escala, 
i s’ampliarà la vorera sud del 
carrer de la Mare de Déu de Núria, tot afegint un pas de 
vianants semaforitzat per creuar la carretera de Sant Boi. 
D’aquesta manera, es milloren els accessos i la seguretat 
viària en les entrades i sortides de l’escola Joan Juncadella. 
L’inici d’aquestes obres està previst al llarg del segon tri-
mestre d’enguany. Pel que fa a l’espai que ocupava l’anti-

ga escola Joan Juncadella, es realitzarà una obertura late-
ral de la carretera i es col·locaran dos passos de vianants 
amb semàfors: un a la cruïlla de la carretera amb el carrer 
d’Antoni Mampel i l’altre, a l’extrem per on s’accedeix al 
Centre Comercial La Vailet. En aquest cas, les obres es 
començaran durant l’estiu.

Les regidories de Joventut i Esports, el cap de setmana 
anterior a la Festa Major i la Mostra, van organitzar una 
jornada de cultura urbana on més de 150 infants i joves 
van poder gaudir de salts, grafits i música i ball hip-hop. Al 
llarg del matí es van dur a terme diverses exhibicions de 
diferents modalitats d’esports urbans, com skate-cross 
monopatí o scooters, a través del circuit de mòduls que 
es va instal·lar amb motiu de la jornada. La nova pista, 
situada al costat del parc de La Foneria, compta amb di-
ferents millores per a la pràctica d’esports urbans que 
s’han aconseguit després de dos mesos de remodelació. 
Es tracta d’un espai obert a tots els públics, que pretén 
promoure la cultura urbana dins de l’activitat esportiva 
habitual del municipi.

Revista municipal | www.svh.cat
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Millora dels accessos de la carretera de Sant Boi 

Salts, grafits i hip hop
amb motiu de la remodelació
de la pista urbana
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En vigor l’Ordenança Municipal 
d’Ocupació de la Via Pública

L’Ajuntament impulsarà tres 
projectes a Sant Josep fruit 
del procés participatiu  

Es trasllada el CDIAP 
El Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció pre-
coç (CDIAP) ha deixat les dependències municipals del 
carrer Nou, núm. 62, i s’ha traslladat a les dependèn-
cies de l’ABS del Serral (ambulatori del costat de l’esco-
la Joan Juncadella), a la carretera de Sant Boi, 59-61. El 
nou telèfon és el 93 685 62 72.

La nova Ordenança d’Ocupació de Via Pública, que va en-
trar en vigor el 27 de febrer, regula totes les activitats que 
comporten ocupació d’espais públics, com terrasses de 
bars i restaurants, espectacles al carrer o venda ambulant. 
Entre els punts més destacats que incorpora, hi ha la re-
gulació de les terrasses pel que fa a dimensions, mobiliari 
i horaris. En aquest sentit, es regula l’espai que han de dei-
xar lliure i els elements que s’hi poden posar (taules, cadi-

res, tendals o estufes). D’altra banda, també estableix que 
la venda no sedentària (ambulant) queda expressament 
prohibida, amb les excepcions del mercat dels dijous i es-
deveniments especials, i queden prohibits els expositors al 
carrer de les botigues. 
Les multes, depenent del grau d’infracció, aniran de 0 a 
400 euros, les lleus; de 400 a 900, les greus, i les infrac-                 
cions molt greus, que podran comportar multes d’entre 
900 i 1.200 euros. Tanmateix, el regidor d’Empresa i Ocu-
pació, Paco Rodríguez, va avançar que es farà una campa-
nya d’informació, sobretot entre els comerciants, i que hi 
haurà un període d’adaptació a la nova normativa.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts impulsarà tres 
projectes socials al barri de Sant Josep fruit del procés 
participatiu ciutadà Implica’t per Sant Josep que es va 
iniciar a finals de 2014. Els projectes han estat exposats 
al Casal Cívic del barri durant el febrer per donar-los a 
conèixer i finalment s’ha decidit tirar-los tots endavant. 
L’Ajuntament hi destinarà 200.000 euros en la primera 
fase d’actuació del 2015. 
Per dur a terme el procés, s’ha realitzat un taller de bar-
ri –amb la participació d’una vintena de persones- i una 
enquesta, que han contestat 166 persones, a més d’al-
tres trobades i de la constitució d’una taula de barri. Un 
cop realitzat el procés, els projectes consensuats per la 
taula, desenvolupats per l’equip tècnic de l’Ajuntament i 
aprovats per l’assemblea són els següents:

-Projecte d’intervenció social per a joves en risc d’ex-
clusió social. Valorat en 136.000 euros.
-Dissenyar un programa formatiu destinat a famílies i 
joves per treballar habilitats parentals o altres temes. 
Valorat en 8.000 euros. 
-Promoure activitats de lleure, oci i aprenentatge per a 
nens i nenes de 3 a 12 anys. Valorat en 40.000 euros.

La resta de pressupost del Pla de barri Sant Josep 
(16.000 EUR) estarà reservat per si sorgeix alguna va- 
riació. Es pot consultar més informació dels projectes a 
l’Espai Participa del web www.svh.cat.
Per una altra banda, s’han contractat 8 persones per fer 
diferents actuacions als carrers del municipi, concreta-
ment al barri de Sant Josep s’incrementarà la periodicitat 
de la neteja viària i es faran actuacions a la via pública co-
ordinades amb l’AV Sant Josep i el Colectivo Sant Josep. 
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Sant Vicenç compta amb quatre nous “Patis oberts” en 
horari extraescolar amb l’ampliació de la iniciativa a les 
escoles Joan Juncadella, La Vinyala, Sant Antoni i Sant 
Jordi. Fins ara ja funcionaven tres patis amb molt bona 
acollida a les escoles de Sant Josep, Mare de Déu del 
Rocio i La Guàrdia. 

El passat 3 de març, 37 alumnes dels instituts de 
Sant Vicenç dels Horts, acompanyats de les famíli-
es, van exposar els seus treballs del projecte ‘Mart 
XXI’ en l’acte de cloenda de l’edició d’enguany. 
L’acte va tenir lloc al campus de la UPC de Castell-
defels i va comptar amb la presència de l’alcalde,    
Oriol Junqueras. ‘Mart XXI’ és un programa adreçat 
a nois i noies de 4t d’ESO que els ofereix orienta-
ció i motivació perquè continuïn l’escolaritat, més 
enllà dels nivells obligatoris.

Quatre nous “Patis oberts” 
a les escoles del municipi 

Els alumnes del projecte ‘Mart XXI’ 
mostren els treballs a la UPC

Revista municipal | www.svh.cat

Sant Vicenç dels Horts tindrà una àrea única de pro-
ximitat per als centres educatius del municipi. 

Això vol dir que totes les sol·licituds de preinscripció 
de l’alumnat que viu al poble tenen la mateixa pun-
tuació per domicili (30 punts), independentment del 
carrer i el barri en què visquin. Aquesta és la prin-
cipal novetat d’enguany, que s’incorpora a proposta 
del Consell Escolar Municipal.
El període de presentació de sol·licituds per a alumnes 
des de P3 i fins a 4t d’ESO ja ha finalitzat. El calendari de 
preinscripcions per als nivells educatius de secundària 
i escoles bressol són:

- Escoles bressol municipals: del 4 al 15 de maig
- Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: del 12    
  al 19 de maig
- Formatius de grau superior: del 26 de maig al 3 de    
  juny
- Ensenyament d’educació d’adults: del 22 al 29 de  

    juny 

Podeu consultar les jornades de portes obertes a 
www.svh.cat/educació

Període de preinscripcions per al curs 2015-2016

Escola Joan Juncadella 
Dimarts, dimecres i dijous, 
de 16 a 18 h
Escola La Vinyala
Dimarts, de 16 a 18 h
Divendres, de 16 a 18 h

Escola Sant Antoni
Dilluns, de 16 a 18 h
Divendres, de 16 a 18 h
Escola Sant Jordi 
Dilluns, de 16.30 a 18.30 h
Dimecres, de 16.30 a 18.30 h
Dijous, de 16.30 a 18.30 h

Per a més informació, consulteu el centre escolar.
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Els alumnes dels centres educatius de Sant Vicenç dels 
Horts, des de P3 fins a sisè de primària, rebran un total de 
41 hores d’educació per a la mobilitat segura. Les sessions 
de formació, d’una hora de duració, les imparteixen dos 
agents de la unitat de la Policia de Proximitat. La forma-
ció es compon de tres fases: sessions a les escoles (jocs 

i activitats interactives, 
recursos didàctics i pro-
jeccions audiovisuals); 
pràctiques al Parc de 
Trànsit Infantil (instal·lat 
a la pista polivalent mu-
nicipal Francesc Macià, 
durant el proper mes 
d’abril) i visita guiada a la 
prefectura de la Policia.
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El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
va incrementar notablement el nombre d’usuàries 
durant l’any passat. Si el 2013, el servei va atendre 
un total de 218 dones, el 2014 la xifra es va incre-
mentar fins a les 585. L’àrea d’Igualtat de l’Ajunta-
ment de Sant Vicenç dels Horts assenyala la crisi i 
les seves conseqüències associades com la principal 
raó d’aquest ascens, juntament amb l’augment de 
les derivacions al SIAD des de Serveis Socials o l’Àrea 
Bàsica de Salut. A banda, el SIAD només va tancar 
una setmana, a l’agost, durant l’any passat i va in-
crementar en cinc hores setmanals l’assistència de 
la psicòloga encarregada de fer la primera acollida. 
En total, el servei va registrar 774 atencions, un 
30,5% més que el 2013, de les quals 308 van corres-
pondre a l’àrea de primera acollida, assessorament 
i informació. 240 dones van rebre-hi assessorament 
psicològic, més del doble que un any enrere; i, du-
rant el 2014, 150 dones van tenir assessorament ju-
rídic del SIAD, 35 més que el 2013. Segons les dades 
del servei, 106 de les dones que hi van acudir patien 
una situació de violència masclista, en contraposició 
amb les 43 que hi havia el 2013.

Diverses problemàtiques 
El SIAD subratlla que les dones que hi acudeixen te-
nen una situació cada cop més complexa, on sovint 
s’hi acumulen diverses problemàtiques, com l’atur, 
la precarietat econòmica o la violència masclista. En 
aquest sentit, el servei ha augmentat notablement la 
tasca  d’assessorament laboral, un fet comprensible 
tenint en compte que 332 de les 585 dones ateses 
–el 56,7%- estaven sense feina. 
La majoria de les dones que acudeixen al SIAD tenen 
més de 40 anys i en molts casos pateixen violència 
psicològica, molt més difícil de demostrar que la fí-
sica. A banda de l’assessorament personal individu-
alitzat, el SIAD també compta amb el grup d’ajuda 
mútua, que cada dues setmanes reuneix al voltant 
de 25 dones que, amb el suport d’una psicòloga, 
comparteixen problemàtiques i s’enforteixen con-
juntament per sortir-se’n.

La Policia Local va realitzar al febrer una campanya de 
control de velocitat de vehicles per fer que la ciutada-
nia prengués consciència de la conducció responsable. 
Els controls es van fer principalment a la carretera de 
Sant Boi i de Torrelles, amb una incidència especial en 
trams amb centres educatius, esportius o residencials.
D’altra banda, la Policia Local  i el departament de Sa-
lut Pública han iniciat una campanya per inspeccionar 
comerços. L’objectiu principal és informar-los de la 
normativa i garantir les condicions d’higiene, sanitat i 
seguretat dels aliments.

Gran increment del nombre de 
dones ateses al SIAD el 2014

Campanya per garantir la seguretat 
de conductors i vianants

Els alumnes vicentins rebran 
formació sobre mobilitat segura
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L’Ajuntament va fer un reconeixement institucional a les famílies (d’esquerra a dreta) González Roig, Berot Puig i Julià 
Amat  per les seves aportacions destacades al municipi.

Guanyadors del II Concurs Jove de Microcurts en Stop-
Motion, organitzat per l’Espai Jove La Capella

Els protagonistes del cartell de la 31a Mostra també van 
rebre l’agraïment de l’Ajuntament per la seva participació. Són 
Júlia Torrent, els germans Dalmau i Biel Saperas i els germans 
Sergi i Estel Ramon.

Antonio Toro i Eric Toro, Anatoly Gras Zaragoza i Núria Jornet 
Prats, guanyadors del 1r, 2n i 3r premis, respectivament, del 
3r Concurs ràpid de diorames de clicks de Playmobil

Guanyadors del 12è Concurs de Pintura Ràpida: Joan 
Josep Català,1r premi, Alejandro Miras, segon classificat, 
Núria Riba, tercera,  i Antonio Arroyo, premi artista local. 

31a Mostra i Festa Major d’Hivern 2015
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Sorteig del premi de la Campanya de Nadal i acte de lliurament del premi a la guanyadora, Ana Álvarez.

Les novetats en la programació de la Mostra, el showroom i el showcooking, han tingut una molt bona acollida.

Els assistents a la 31a Mostra i Festa Major d’Hivern van poder gaudir d’un ampli ventall d’activitats molt diverses  i per a 
tots els gustos i edats, gràcies a la implicació de les entitats del municipi. L’Era del Baró i la Mostra Hortofrutícola han 
estat dos dels eixos principals de la Mostra. I el concert de l’Escolania de Montserrat i el correfoc infantil són dues 
de les actuacions més destacades. 
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La nova temporada d’exposicions a l’ExpoForn es va iniciar amb una mostra sobre el projecte participatiu de l’antic Junca-
della i va continuar amb l’exposició ‘Som barris, som poble’. Aquesta exposició es mostrarà de forma permanent a l’Espai de 
Trobada (antiga sala de lectura Narcís Lunes)

Revista municipal | www.svh.cat

El 10 de febrer es va celebrar al Parc Esportiu de Cornellà de 
Llobregat un partit d’homenatge al vicentí Jordi Torras per 
la seva trajectòria amb la selecció espanyola de futbol sala. El 
regidor d’Esports, Jordi Soto, va assistir a l’homenatge.

Xerrada sobre els campaments de refugiats sahrauís amb la 
presència de mestres sahrauís d’escoles amb alumnes amb 
discapacitat visual, el 13 de febrer.

El 25 de gener, en el marc de la Festa Major d’Hivern, 
l’Ajuntament va commemorar amb una placa a la plaça de la 
Vila que els Carallots ja són Colla de 7.

El 16 de gener es va fer la 1a Píndola infantil de Coopera-
ció per la Tolerància
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El 15 de febrer es va celebrar la Rua de Carnestoltes, que enguany va comptar amb 25 comparses i un nou recorregut.

L’1 de març Sant Vicenç dels Horts va acollir la primera prova 
puntuable per a l’Open Barcelona de BTT i la primera Kids 
Cup Barcelona. Més de 300 esportistes de diferents catego-
ries hi van participar.

El 17 de febrer, la Biblioteca Municipal Les Voltes va 
acollir la presentació del llibre dels alumnes de l’UPC 
amb les propostes d’equipaments per a l’espai de l’antic 
Juncadella
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El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es va celebrar amb un homenatge especial a les dones mestres jubilades del 
municipi i amb la lectura del manifest commemoratiu, entre d’altres activitats.

Jornada contra la Llei Mordassa amb nombroses activi-
tats infantils, xerrades i cercavila a l’espai de l’antic Junca-
della, el 14 de març.

El 28 de febrer, el Víctor  va néixer a casa seva sense cap com-
plicació gràcies a l’ajuda d’agents de la Policia Local. Els pares van 
visitar el 9 de març la Prefectura per agrair la tasca dels policies. 

El 7 de març, competidors de tot Europa van participar en el 4t ITF Barcelona Fuji Mae Cup al Pavelló Poliesportiu de Sant 
Josep.
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El nou web del departament d’Ocu-
pació i Empresa de l’Ajuntament ja 
està en marxa. El nou espai virtu-
al (www.svh.cat/santvicencactiu) 
integra tots els serveis del depar-
tament d’Ocupació i Empresa i té 
l’objectiu de millorar l’ocupabilitat 
de les persones en procés de cerca 
o millora de feina i, alhora, de faci-
litar els diferents tràmits a les em-
preses i comerços de Sant Vicenç 
dels Horts.
Directoris d’empreses, polígons i 
establiments comercials del muni-
cipi, eines per optimitzar la recerca 
de feina, serveis de formació, orien-
tació laboral i emprenedoria, borsa 

de treball... són, entre d’altres, els 
serveis que a partir d’ara ofereix el 
nou web als usuaris. Per a més in-

formació, podeu adreçar-vos a 
ocupacio@svh.cat o, si sou una em-
presa, a empresa@svh.cat.

Nou web per millorar l’ocupabilitat de les persones 
en procés de cerca o millora de feina

Impuls 
Mesures per reactivar 
l’economia local 

Més informació a:
www.svh.cat/santvicencactiu

Bona acollida de les subvencions per fomentar l’ocupació
Les subvencions que atorga 
l’Ajuntament per a la contracta-
ció de persones desocupades 
de Sant Vicenç dels Horts han 
tingut una excel·lent acollida 
entre les empreses del munici-

pi. El 2014 es van presentar 54 
sol·licituds per a una quantia to-
tal de 156.056 eur. D’aquests 54 
nous treballadors, 36 han estat 
contractats a jornada completa i 
18 a jornada parcial. 

Per a aquest any, l’Ajuntament 
ha decidit donar continuïtat a les 
subvencions.
Properament, es publicaran 
les bases a la web municipal 
www.svh.cat/santvicencactiu
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Tots aquells joves vicentins que no treballen ni tam-
poc estudien poden apuntar-se des de fa unes set-
manes al sistema de garantia juvenil, un programa 
engegat per la Unió Europea que pretén combatre 
l’atur juvenil. El projecte s’adreça a persones d’entre 
16 i 24 anys, tot i que s’amplia als 30 en cas d’acredi-
tar un grau de discapacitat igual o superior al 33%, 
i va arrencar al febrer. Promet als inscrits que en 
un període de quatre mesos rebran una oferta de 
formació, un contracte en pràctiques o, fins i tot, un 
contracte ordinari, en el qual l’empresa podrà bene-
ficiar-se de les bonificacions per incorporar un treba-
llador d’aquesta edat. 
A nivell local, el Punt d’Informació Juvenil, ubicat a 
l’Espai Jove La Capella, ofereix assessorament sobre 
el pla i ajuda a inscriure-s’hi, tràmit que també pot 
fer-se directament al portal garantiajuvenil.gencat.
cat. Posteriorment, un responsable del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) s’encarrega de trucar el 
jove, tutoritzar-lo i pactar amb ell un dels tres itine-
raris disponibles: suport, orientació laboral i cerca 
de feina; reforç formatiu; i suport a l’emprenedoria. 
Només a Catalunya, el sistema de garantia juvenil 
compta amb un pressupost de 240 milions d’euros 
fins a l’any 2020 i pretén beneficiar 300.000 joves, un 
dels col·lectius més colpejats per la crisi econòmica, 
fins al punt que registra una taxa d’atur propera al 
50%.

En marxa el sistema de garantia 
juvenil, adreçat a joves que no 
tenen feina ni estudien

Nou servei d’inserció Social als 
instituts públics
Des del passat mes de gener, els instituts Ga-
briela Mistral i Frederic Mompou compten amb 
un nou servei d’Inserció Social per contribuir a 
resoldre conflictes del dia a dia i per ajudar en 
l’orientació de l’alumnat. Es tracta d’un Tècnic 
d’Inserció Social que planifica, realitza i avalua 
programes personalitzats per als alumnes que 
ho requereixin, perquè adquireixin habilitats 
d’autonomia personal i social. Una figura que 
fomenta la igualtat d’oportunitats entre els 
adolescents i joves de cada centre, tot treba-
llant multidisciplinàriament amb l’equip docent 
i el seu entorn familiar.

La deixalleria de Sant Vicenç ha posat en marxa un 
nou servei de mercat gratuït d’objectes de segona 
mà a través del seu web, www.deixalleriasantvi-
cenc.cat. El personal de la deixalleria s’encarrega 
de fer la tria entre els objectes que hi arriben, com 
ara roba, mobles o joguines i publicar al portal 
aquells que poden tenir una nova utilitat. Qual-
sevol ciutadà del municipi pot passar a recollir el 
que li interessi i el servei és completament gratu-
ït. L’únic requisit és tenir el carnet de la deixalleria, 
que es pot obtenir immediatament a la instal·lació, 
ubicada a l’avinguda de les Planes, s/n. 

La deixalleria ofereix un nou
servei de mercat gratuït
de segona mà 
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Les empreses que es vulguin adreçar a l’Ajuntament dis-
posaran d’un únic punt d’atenció per realitzar els seus 
tràmits. S’amplia així el Servei Integral d’Atenció Ciu-
tadana, ubicat a la Casa de la Vila, amb el mòdul espe-              
cialitzat SIAE (Servei Integral d’Atenció a les Empreses). El 
servei s’està preparant perquè sigui la porta d’entrada a 
l’Ajuntament de totes les qüestions relacionades amb les 
empreses del municipi, siguin consolidades, de recent 
creació o emprenedors i emprenedores i vinguin del sec-
tor que vinguin. El seu disseny permetrà que la persona 
representant de qualsevol activitat econòmica del muni-
cipi s’adreci a l’Ajuntament a través d’aquest canal únic, i 
que sigui aquest qui doni totes les respostes requerides 
sense que les persones interessades s’hagin de despla-
çar més del necessari.  
Aquest model entrarà en funcionament en breu per a 
alguns tràmits i, progressivament, s’anirà ampliant per 
funcionar al 100% a finals d’any. De la mateixa manera, 
el SIAE començarà amb els tràmits presencials i poste-
riorment s’anirà adaptant per oferir-los de manera elec-
trònica. 
Tanmateix, les empreses tindran com a interlocutora una 
única persona de l’Ajuntament que s’encarregarà de fer 
arribar la sol·licitud al departament destinatari, seguir el 
tràmit i la seva resolució en el termini pactat o informar 
dels retards. D’aquesta manera, es pretén actualitzar i 
millorar els serveis que es presten a les empreses, fent 
més senzilla i transparent la tramitació i amb l’objectiu 
d’apropar el consistori al teixit empresarial local per dis-
senyar nous serveis i ajustar-los a les seves necessitats. 

La segona edició del Concurs d’Idees Emprenedores 
i Projectes Empresarials culminarà el 25 de març, 
amb l’entrega dels premis, en un acte al Molí dels 
Frares. L’àrea d’Emprenedoria de l’Ajuntament lliu-
rarà dos guardons per a cada categoria –idea em-
prenedora i projecte empresarial engegat durant el 
2014-, dotats amb 3.000 i 1.500 euros, respectiva-
ment. Els premiats també comptaran amb l’acom-
panyament del Voluntariat Sènior d’Assessorament 
Empresarial (SECOT) per arrencar o consolidar els 
negocis. El concurs pretén contribuir a la generació 
d’ocupació. Enguany, hi opten desenes de projectes. 
L’any passat, els guardonats van ser Cooperauto 
SCCL i La Lleteria, en la categoria de projecte em-
presarial; i TRAÇ i Play for Apply, com a idees em-
prenedores.

Lliurament dels premis del 
2n Concurs d’Idees Emprenedores 
i Projectes Empresarials 

Les empreses disposaran 
d’un mateix punt d’atenció 
per realitzar els seus tràmits

El proper 14 d’abril, a les 10 del matí, les dependènci-
es municipals del Molí dels Frares acolliran una sessió 
formativa de sensibilització a l’exportació, anomena-
da “La teva empresa també pot exportar”, a càrrec de 
Víctor de Francisco, de Reexporta. Aquesta sessió do-
narà el tret de sortida a una trajectòria formativa que 
es realitzarà quinzenalment, on es tocaran aspectes 
com la selecció de mercats, el transport internacional, 
els Incoterms, l’adaptació de l’empresa i la selecció de 
programes per a l’exportació.
Per a aquelles empreses de Sant Vicenç dels Horts 
que completin un 80% de la formació prevista, se’ls 
atorgarà una subvenció per acollir-se a un programa 
d’exportació d’ACCIÓ, ICEX o la Cambra de Comerç. 
L’objectiu primordial d’aquest programa és deixar pre-
parades el nombre màxim d’empreses de Sant Vicenç 
dels Horts per començar a exportar, sense demores 
per falta d’adaptació administrativa de l’empresa, de 
detecció de punts forts i febles, o per falta de finan-
çament. 
La sessió formativa del 14 d’abril al Molí dels Frares 
serà presentada per l’alcalde, Oriol Junqueras, i caldrà 
confirmar assistència a l’adreça de correu electrònic 
empresa@svh.cat.

L’Ajuntament ajuda les 
empreses vicentines en les 
exportacions
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Les Marxes de la Dignitat tornen a Madrid (el 21 de 
març) caminant cap a la Vaga General amb l’objectiu 
d’exigir una vida amb dignitat. Des de tots els punts de 
l’Estat Espanyol columnes de dignitat es mobilitzaran 
per defensar el programa del moviment 22 M com a 
pas previ a la convocatòria de la mobilització general 
d’octubre concretada en una Vaga General laboral, de 
consum i social.
El govern del Partit Popular i els poders econòmics 
que li donen suport, han llençat una campanya de 

publicitat conjunta on 
volen vendre la idea de supe-
ració de la crisi. Això no obstant, la tossuda realitat 
els treu la raó.
La taxa d’atur (EPA) segueix situada en un 24% de po-
blació amb més de cinc milions i mig  de persones en 
situació de desocupació, la cobertura de prestacions 
no arriba al 58%. Prop de tres milions de persones 
estan mancades d’ingressos, fet que significa més de 
mig milió de llars sense sou ni prestació. Els llocs de 
treball que es creen són precaris i amb salaris de mi-
sèria, cosa que genera un nou grup, el de la gent as-
salariada pobra. 
Les marxes de la dignitat tornen a demanar a la ma-
joria social i a la classe treballadora que es mobilitzi, 
que demostri al carrer que volem viure amb dignitat, 
que identifiquem els culpables d’aquesta greu i injusta 
situació social i defensem el programa de les Marxes 
de la Dignitat.

IV

Neix la Taula pel dret a l’Habitatge per evitar desnonaments

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Càritas, la Federació 
d’Associacions de Veïns i els grups polítics del consis-
tori han constituït una Taula pel Dret a l’Habitatge. Neix 
amb l’objectiu de buscar conjuntament solucions per 
evitar desnonaments, facilitar l’accés a lloguers socials 
i contribuir al manteniment de l’habitatge de les per-
sones amb dificultats per afrontar-ne el pagament.  

D’altra banda, l’Ajuntament compta amb una Borsa 
d’Habitatge, un servei que actua com a mediador 
entre els propietaris i els llogaters, per oferir garan-
ties de cobrament i de bon ús del pis als primers i 
avantatges diversos als segons. La Borsa garanteix 
pisos de lloguer a un preu entre un 15% i un 20% 
per sota del de mercat i ofereix la gratuïtat en la re-
dacció i formalització del contracte d’arrendament, 
a banda d’una assegurança multirisc, defensa jurí-
dica i l’aval del lloguer. 
L’oficina de la Borsa d’Habitatge de Sant Vicenç és 
a l’Ajuntament, a la plaça de la Vila, 1, i l’horari és 
de dilluns a dijous, de  10 a 14 h i els divendres, de 
9.30 a 12 h. A més, obre dues tardes amb cita con-
certada prèviament: són els dilluns i els dimecres, 
de 16.30 a 18.30 h.

La coordinadora de persones desocupades i en 
situació de precarietat del Baix Llobregat informa:
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El parc del Pi Gros va estrenar diumenge 1 de març 
la jugateca ambiental, un espai de dinamització a tra-
vés d’activitats d’educació per a la sostenibilitat. La 
jugateca està gestionada per l’entitat local El Quijote i 
ofereix un espai de joc, tallers dirigits per educadors 
i visites guiades pel parc. El debut va ser amb l’acti-
vitat “De cabàs a cabàs”. El dia 8 de març, va ser el 
torn de la “Salut ambiental en moviment”, mentre que 
diumenge 15 l’activitat executada va ser “construcció 
de joguines”. Fonamentalment, les activitats progra-
mades van adreçades al públic familiar que visita el Pi 
Gros els diumenges. 
La jugateca ambiental és una iniciativa de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) que s’ha implantat a 
diversos municipis en col·laboració amb els ajunta-
ments. En el cas de Sant Vicenç dels Horts, se n’en-
carrega la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
La voluntat de la jugateca és oferir un espai de joc i 

experimentació en família, promovent el respecte a 
l’entorn i posant èmfasi en els valors ambientals del 
parc. Els tallers, per exemple, ajudaran a conèixer mi-
llor la flora i la fauna de l’espai i a treballar en aspec-
tes relacionats amb el medi, i també hi ha un servei 
de préstec de material. La primavera passada, el parc 
de Torreblanca, a Sant Feliu de Llobregat, va ser el 
primer a comptar amb una jugateca ambiental. Sant 
Joan Despí o el Prat també en tenen. 

15

El parc del Pi Gros estrena 
una jugateca ambiental 

Nou terra de cautxú a les 
instal·lacions del tennis taula 

L’Ajuntament, la Fundació Iris de Sant Vicenç dels Horts 
i la barcelonina APIP-ACAM van signar un conveni de 
col·laboració el 17 de febrer per engegar un espai d’oci 
adreçat a persones amb discapacitat. Aquest espai 
s’ubica a l’escola Iris –carrer de Salvador Allende, 2-10- i 
ofereix propostes de lleure tres cops per setmana. La 
previsió és que doni cobertura a unes 40 famílies. La 
Fundació Iris cedeix les instal·lacions; la Fundació APIP-
ACAM s’encarrega de realitzar les activitats del projec-
te, i la regidoria de Joventut i Infància el coordina.

L’Ajuntament i les fundacions IRIS i 
APIP-ACAM creen un espai d’oci per 
a joves discapacitats

El Club Tennis Tau-
la dels Horts 2000 
compta des de 
principis d’aquest 
any amb un nou te-
rra de cautxú a les 
seves instal·lacions, 
situades a l’edifici 
dels Antics Sale-  
sians, al Passatge 
de Pau Vila, 5-7. El 
canvi en la superfície s’ha portat a terme amb l’objectiu 
de millorar l’espai de competició i entrenament de 
l’entitat esportiva. El club compta actualment amb qua-
tre equips en competició, a banda de l’escola infantil que 
dirigeix Félix Gallego. A mitjans de febrer, els alumnes de 
l’escola van gaudir de la visita del campió de l’Índia de 
tennis taula, Zubin Kumar.
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Sant Vicenç dels Horts 
ja ho té tot a punt per 
celebrar la Setmana 
Santa. Enguany, la tra-
dicional celebració del 
municipi està d’enho-
rabona, ja que va ser la 
guanyadora del Premi 
Reconeixement Cultu-
ral Baix Llobregat 2014 
en la categoria de Cul-
tura Popular. 

La presentació oficial serà divendres 27 de març al Molí 
dels Frares, a càrrec de l’arxiprest Mn. Mateu Santacana. 
Estarà acompanyat per Joan Ruiz (President del Cos de 
Portants del Sant Crist) i Juan Martínez (President de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y de Nuestra 
Señora de la Soledad) i, a més, l’acte clourà amb un par-
lament de l’alcade, Oriol Junqueras.
Un dels actes destacats serà dijous 2 d’abril, amb la 
Processó amb saetas del Santísimo Cristo de la Salud i 
de Nuestra Señora de la Soledad. L’endemà, Divendres 
Sant, se celebrarà la tradicional representació de l’Auto 
Sacramental i, al vespre, la Processó de Silenci del Sant 
Crist amb els passos de l’Hort, de l’Assotament, de l’Ecce 

Homo, de Natzaret, de la Mare de Déu dels Dolors, de la 
Soledat i del Sant Sepulcre.

Mn. Mateu Santacana, pregoner de 2015
Nascut a Calafell, l’1 d’abril de 
1933, és capellà des dels 24 
anys. El 1978 es va traslladar a 
viure definitivament a Sant Vi-
cenç dels Horts. Ben aviat, el 
1980, el Cardenal Jubany el fa 
arxiprest de Sant Vicenç, a càr-
rec de 10 parròquies del Baix 

Llobregat. En el seu 25è aniversari com a vicentí, va ser 
nomenat fill adoptiu del municipi i l’any 2007, en el seu 
50è aniversari com a capellà, va ser el pregoner de la 
Festa Major d’Estiu del nostre municipi.

Ja estan a la venda el DVD 30 anys de Mostra Agrícola 
(1984-2014) i el de No ens podíem avorrir, darrer capítol 
de la sèrie Veus del nostre poble. Ambdós es van presen-
tar a la Festa Major i valen 5 €. La sèrie sobre memòria 
oral del municipi va arrencar fa dos anys amb Records 
dels canvis viscuts i el 2014 amb L’empremta de la guerra 
(1936-1939). Els tres DVD de Veus del nostre poble po-
den comprar-se en bloc per 12 € o per separat a 5 € 
(excepte del primer, que en val 8 i incorpora una cai-
xa per guardar-los). Estan a la venda a l’Arxiu Municipal                 
(c. Barcelona, 16-18), de dilluns a divendres, de 10 a 14h. 

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç va 
aprovar el 19 de febrer la pròrroga del contracte de 
lloguer amb la família propietària de la casa de Can 
Costa, ubicada al carrer Nou, 17. 
D’aquesta manera,  es  continuaran fent visites cultu-
rals a l’immoble d’un màxim de dues hores, amb un 
recorregut  pel vestíbul, el menjador i l’habitació de 
matrimoni de la casa.
En total, s’hi faran 15 visites durant el 2015. El contrac-
te d’arrendament finalitza el 31 de desembre, però hi 
ha opció de pròrroga per al 2016.

A la venda els DVD de ‘Veus del nostre 
poble’ i ‘30 anys de Mostra Agrícola’

Es prorroga el lloguer de Can 
Costa per fer-hi visites culturals

Revista municipal | www.svh.cat

Sant Vicenç dels Horts, a punt per la Setmana Santa  



Sant

dels Hortsç 17

Més alumnes que mai han participat a la 6a edició 
d’Aula Dial, el programa educatiu que converteix els 
estudiants de Sant Vicenç dels Horts en periodistes. 
En total, 262 alumnes han fet un informatiu de ràdio. 
Enguany s’hi han incorporat dues escoles més: Sant 
Antoni i La Immaculada. D’aquesta manera, hi partici-
pen totes les escoles públiques del municipi, una con-
certada i l’Escola Iris, d’educació especial.
Les emissions en directe van començar el 9 de març i 
s’allargaran fins al 27 de març. La majoria dels partici-
pants són de 5è de primària, tot i que també n’hi ha de 
6è i d’educació especial.

Llibre Obert
Una altra novetat d’enguany ha estat la secció Llibre 

Rècord de participació 
a la 6a edició d’Aula Dial

L’última edició de la campanya Cap infant sense joguina va 
recollir 1.798 joguines. Aquesta xifra fulmina el que fins 
ara era el rècord històric de la campanya, aconseguit fa 
dos anys, quan es van recaptar 388 joguines menys. La 
fita ha estat possible gràcies a la col·laboració desinte-
ressada d’entitats, botigues i moltíssimes persones a títol 
individual. 
L’acte central de la campanya es va celebrar el 20 de de-
sembre, amb activitats lúdiques i esportives durant tot el 
dia. Cap infant sense joguina està organitzada per Serveis 
Socials de l’Ajuntament, Creu Roja i Ràdio Sant Vicenç. 

‘Cap infant sense joguina’ supera el seu rècord i en recapta 1.798

Obert, on els alumnes han fet recomanacions literà-
ries. D’aquesta manera, Aula Dial se suma al pla de 
promoció de la lectura “M’agrada llegir”, impulsat per 
l’Ajuntament, la Biblioteca Municipal Les Voltes i el 
Centre de Recursos Pedagògics. Algunes de les lec-
tures recomanades a Aula Dial es poden consultar 
en una exposició a la Sala Infantil de la Biblioteca Les 
Voltes. 
Durant un mes han preparat l’informatiu a classe, 
amb la selecció i redacció de les notícies. Ràdio Sant 
Vicenç fa Aula Dial en col·laboració amb la regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament i la Generalitat, a través 
dels Serveis Educatius del Baix Llobregat-6.
L’any 2013 Aula Dial va rebre el Premi a Millor Progra-
ma de Ràdio Local als Premis de la Comunicació Local.
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La regidoria de 
Participació ges-
tiona, des de la 
tardor del 2014, 
l’antiga sala de 
Lectura Narcís 
Lunes. Es trac-
ta d’un espai on 
habitualment es 

reunien entitats locals com la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, l’Associació contra el Càncer o l’As-
semblea d’Aturats, entre d’altres. L’Ajuntament hi ha 
fet algunes millores per condicionar-lo i li ha posat 
el nom d’Espai de Trobada, concebut perquè les 
entitats o col·lectius organitzats puguin reunir-se 
i organitzar-se sense estar subjectes a les formali-
tats d’ús d’altres dependències municipals. Qualse-
vol entitat pot gaudir d’aquest espai si prèviament 
omple el formulari que podeu trobar a l’apartat de 
Participació al web municipal.

Els Carallots, amb la col·laboració de la Colla Il·lusió de 
Valls, van realitzar el 2 de febrer un taller a l’Escola Iris 
amb alumnes de 4t d’ESO de la vila per mostrar com 
funciona una colla castellera i per motivar els joves 
a formar-ne part. Durant la trobada, es van mostrar 
audiovisuals i es va fer una demostració de la indu-
mentària i de la creació d’un castell. L’objectiu era im-
plicar l’alumnat en les tradicions culturals locals i fer 
entendre l’acció d’integració social que duen a terme 
les colles castelleres. 

L’antiga sala de lectura Narcís 
Lunes, nou Espai de Trobada 
per a col·lectius 

Jornada ‘Fem pinya amb  
els Carallots’ adreçada 
als adolescents

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha donat suport a 
les entitats del municipi que enguany han hagut d’assumir 
nous requisits tributaris arran de la reforma fiscal aprova-
da el novembre pel govern espanyol, en total 30 entitats 
vicentines. D’entrada, durant el febrer les entitats amb un 
volum d’operacions anual superior als 3.005,06 euros han 
hagut de presentar electrònicament un nou formulari, el 
347, que bàsicament és una declaració de les operacions 
amb terceres persones físiques o jurídiques. La nova nor-
mativa estableix que la presentació és obligatòria, ja que si 
no es fa l’entitat pot aparèixer com a deutora d’Hisenda, fet 
que pot privar-la d’accedir a subvencions públiques. 
Per facilitar la gestió de l’imprès 347, l’Ajuntament va con-

tractar els serveis de la gestoria vicentina Segor, que va 
tramitar-lo per les entitats que ho van demanar. Paral-
lelament, el 9 de febrer va fer-se una sessió formativa al 
Molí dels Frares a càrrec de l’associació de voluntariat Xar-
xanet.org. D’altra banda, la reforma fiscal també elimina els 
supòsits que fins ara eximien les entitats de declarar l’im-
post de societats. A la pràctica això implica que des del ge-
ner passat les entitats han de fer un pressupost anual i han 
de portar al dia la comptabilitat, declarant tots els movi-
ments econòmics. Només no hauran de presentar aquest 
informe les entitats que no ingressin més de 50.000 € 
anuals i que no tinguin ingressos exempts a retenció que 
superin els 1.000 €.

L’Ajuntament dóna suport a les entitats per 
afrontar els requisits de la reforma fiscal

Revista municipal | www.svh.cat

Entitats
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Comunicat de la Comunidad Islámica La paz de SVH, 
la Asociación Cultural Marroquí y la Fundación Bayt al-Thaqafa

Pasar de una cultura de confron-
tación y autoafirmación a otra de 

diálogo, apertura y cordialidad, que 
nos permita transitar estos nuevos 

tiempos con sentido
(Teresa Losada)

Respecto a los trágicos sucesos que 
tuvieron lugar en París el pasado 7 
de enero de 2015 la Comunidad Is-
lámica La paz de SVH, la asociación 
Cultural Marroquí y la Fundación 
Bayt al-Thaqafa 

• Lamentan la muerte de cada una 
de las persones asesinadas

• Se solidarizan plenamente con sus 
familiares y su entorno

• Condenan con total firmeza y sin 
paliativos el uso de la violencia

• Defienden el Derecho Fundamen-
tal de la libertad de expresión

• Defienden con igual intensidad el 
Derecho Fundamental a la libertad 
religiosa o de pensamiento

Reafirmamos nuestro compromiso 
diario con la convivencia en condi- 
ciones de igualdad y dignidad, cons-
cientes de que somos miembros de 
una sociedad cada vez más diversa, 
rica y compleja, que necesita de la 
corresponsabilidad, la solidaridad 
y el respeto de cada persona para 
con los demás.

No somos ingenuos, sabemos bien 
que la convivencia exige esfuerzo, 

acercarse y conocer al otro, cuidado 
de no herir sensibilidades ni senti-
mientos, capacidad de reconocer lo 
que cada uno aporta. Es necesario 
destruir muros y tender puentes, 
desde la proximidad, entre perso-
nas, entre vecinos, entre comunida-
des.

Todos somos Sant Vicenç dels 
Horts, todos somos París, todos 
somos Europa, y todos somos tam-
bién los miles de hombres, mujeres 
y niños que mueren cada día en los 
conflictos que masacran Siria, Pa-
lestina y tantos lugares mártires, y 
también somos los miles de perso-
nes que mueren en los caminos, en 
el mar, saltando vallas y cruzando 
fronteras empujados por la legítima 
aspiración a un futuro mejor: cada 
vida y cada muerte tienen igual valor 
y no permiten nuestra indiferencia.

Como ciudadanos que somos, y 
conjuntamente con muchas per-
sonas e Instituciones tejemos cada 
día una red en favor de la igualdad, 
y contra la islamofobia, el antiseme-
tismo, el racismo, la xenofobia, la 
homofobia o cualquier otra forma 
de odio o discriminación, sin permi-
tir que avance el discurso de odio, 
los mensajes populistas o aquellos 
que pretenden simplificar la reali-
dad y generar confrontación.

El Islam no es la amenaza, es una 

creencia basada en la paz y en la 
fraternidad, una fe que se expresa 
de manera diversa y plural y que en 
ningún caso justifica la violencia.  

El mayor peligro para una sociedad 
democrática y libre es la desigual-
dad y la exclusión. ¡Mantengamos la 
esperanza, la inteligencia y la ironía 
que nos permita seguir viviendo y 
construyendo juntos!

Tots som nosaltres

El Ple aprova per 
unanimitat una 
moció de condemna 
a l’atemptat contra 
‘Charlie Hebdo’
El Ple municipal de gener va 
condemnar l’atemptat contra la 
revista satírica francesa Charlie 
Hebdo i, alhora, va mostrar la 
solidaritat amb les víctimes, 
principalment ninotaires i altres 
treballadors de la publicació.
La moció la van presentar els 
grups municipals de Junts x Sant 
Vicenç, ICV-EUiA, CiU, PSC i PP. 

El text defineix la llibertat 
d’informació i d’expressió com 
a “pilars bàsics de qualsevol 
democràcia”, i deixa clar que han 
estat conquestes que “no poden 
veure’s amenaçades per actes 
de fanatisme, d’intolerància, ni 
de barbàrie, que són totalment 
contraris als principis bàsics de 
convivència i pluralisme de la 
nostra societat”.
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Sant Vicenç dels Horts acollirà el 19 d’abril les properes 
jornades de l’Hospitalitat de Lourdes, una associació 
que va néixer el 1910 per acompanyar a Lourdes a tots 
aquells que, per motius de salut o econòmics, no po-
den fer sols aquest viatge. L’organització anirà a càrrec 
d’un grup de simpatitzants de l’Hospitalitat de Lourdes, 
de l’entitat Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids 
de Sant Vicenç dels Horts i de diverses entitats culturals 
vicentines, amb la coordinació de Mossèn Mateu San-
tacana. 
La celebració començarà amb una concentració a les 10 
h a la plaça de Sant Jordi, davant de l’església de Sant 
Vicenç Màrtir, on es gaudirà d’un esmorzar de benvingu-
da, gentilesa de comerços locals. Abans de la missa so-
lemne, es projectarà un audiovisual sobre l’última pere-
grinació a Lourdes per part de la Frater de Sant Vicenç. 
La missa solemne la presidirà el bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat, Agustí Cortés. Un cop acabada l’eucaristia, i 
per amenitzar l’espera fins al dinar, hi haurà diferents 
actuacions d’entitats locals, com la Colla de Diables Àn-
gels Diabòlics i la Colla de Geganters i Grallers. Posteri-
orment, el Pavelló Poliesportiu Municipal de Sant Josep 
serà la ubicació del dinar de germanor, que comptarà 
amb la participació de més de 20 voluntaris a títol indivi-
dual, que conduiran i acompanyaran els assistents. 
Finalment, es lliurarà una funda per al mòbil i un punt de 
llibre, com a records d’aquesta Jornada de l’Hospitalitat. 
Aquests obsequis han estat confeccionats pels alumnes 
de l’Escola Iris. La celebració acabarà amb un final de 
festa en el qual participarà l’Escola de Música i la colla 
castellera dels Carallots de Sant Vicenç dels Horts.

La Policia Local de Sant Vicenç dels Horts ha engegat 
una campanya per identificar i esborrar totes les pinta-
des, adhesius i cartells del poble que incitin a la discri-
minació, el racisme o la xenofòbia. A més de l’elimina-
ció, la iniciativa preveu capacitar la Policia per perseguir 
els autors de les pintades davant les autoritats compe-
tents i evitar així que es propagui el discurs de l’odi. 
La decisió de tirar endavant la iniciativa sorgeix després 
de la bona experiència que ha tingut a Fuenlabrada, 
on l’Ajuntament d’aquest municipi va dissenyar i aplicar 
la campanya sota l’eslògan “Borra el odio” amb molts 
bons resultats. 

Col·laboració veïnal    
S’impulsarà la col·laboració veïnal amb els departa-
ments municipals implicats a través de diverses fórmu-
les i, de manera especial, a través de les xarxes soci-
als. Així, doncs, a través de l’etiqueta #Esborralodi de 
Twitter i una foto, es podrà denunciar qualsevol pintada 
que hi hagi al carrer i en aquell moment s’activaran els 
dispositius municipals per eliminar la pintada i perse-
guir-ne els  autors. També hi haurà altres vies per avisar 
la Policia i iniciar l’actuació.
El discurs de l’odi consta de paraules, gestos o conduc-
tes que ataquen  una persona o grup per motiu de 
racisme, xenofòbia o qualsevol altra manifestació d’in-
tolerància. Aquest discurs pretén degradar, intimidar, 
menysprear, promoure prejudicis, humiliar, discrimi-
nar, hostilitzar o incitar a la violència contra determina-
des persones per la seva condició o creences. A l’àmbit 
municipal, el discurs de l’odi es manifesta de manera 
especialment rellevant a través de pintades que, a més 
de produir danys en béns públics i privats, contribuei-
xen a incrementar la percepció d’inseguretat i el de-
teriorament de l’entorn urbà i a alterar la convivència 
pacífica de les comunitats locals.
És per aquest motiu que aquest projecte pretén donar 
resposta a aquest problema a través d’un programa 
específic  d’actuació que atorgui la prioritat que mereix 
la detecció i eliminació d’aquest tipus de pintades, així 
com la identificació dels  autors i la denúncia d’aquests 
a  les autoritats competents.  

Sant Vicenç dels Horts serà la 
seu de les properes jornades 
de l’Hospitalitat de Lourdes

La Policia Local engega una 
campanya per eliminar 
pintades discriminatòries 

Notícies
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Sant Vicenç dels Horts ja ha iniciat els preparatius per a 
la celebració de Sant Jordi. Enguany, les activitats s’allar-
garan durant tot el mes d’abril. Començaran l’11 d’abril 
amb un taller de microrelats a la Biblioteca Les Voltes i 
cada setmana s’aniran succeint diferents actes fins a fi-
nals d’abril. D’entre les activitats prèvies a la diada, desta-
ca la tertúlia sobre el present i el futur del català, que es 
farà el 22 d’abril i que comptarà amb la presència de Pau 
Vidal, autor d’El bilingüisme mata; també del dimarts de 
les Vicentines del dia 21, que estarà dedicat a Sant Jordi. 
Durant el dia de Sant Jordi, seran nombroses les activi-
tats. En especial, tindrà lloc l’acte central de la campanya 
“M’agrada llegir” per impulsar la lectura.

Estands de la ràdio i Les Voltes
També hi haurà parades de llibres i roses i un estand es-
pecial dedicat a la Biblioteca Les Voltes, que aquest any 
estarà situat a la plaça de la Vila, on també hi haurà el 
de Ràdio Sant Vicenç. Com sempre, a la tarda gaudirem 
d’un acte infantil de celebració de la diada.
El jardí de  Can Comamala tornarà a ser l’escenari espe-
cial dels plats forts de l’oferta musical d’enguany, amb un 
concert de cant i piano amb Joan Vinyes i Olga Claret (23 
d’abril), i amb l’homanatge a Ovidi Montllor (24 d’abril).
S’aprofitarà el marc literari de Sant Jordi per fer la pre-
sentació del llibre dedicat al centenari del Vicentí, el 24 
d’abril, a la Sala de Plens. També diumenge 26 d’abril tin-
dran lloc les sardanes i l’espectacle cultural Coses Nos-
tres, a càrrec de la Societat Cultural Vicentina.
Per a més informació, consulteu el programa d’activitats 
de Sant Jordi (www.svh.cat).

La campanya “M’agrada llegir”, que es va presentar ofi-
cialment a la 31a Mostra, organitzarà un nou acte per im-
pulsar la lectura al municipi. Serà el dia de Sant Jordi a la 
plaça de la Vila, a partir de les 11 h, i consistirà en una lec-
tura en diverses llengües del manifest “Llegir ens ho dóna 
tot”. La lectura es farà en xinès, amazic, àrab, urdú, anglès, 
alemany, francès, italià, romanès, rus i braille, a més del 
català i el castellà. Es tracta d’un acte simbòlic amb què es 
vol arribar als diferents sectors de la població.
En el mateix acte es faran públiques les dades de l’en-
questa sobre els hàbits de lectura a Sant Vicenç dels 
Horts i s’avançarà el programa d’activitats previst per als 
propers mesos. Aquesta campanya s’emmarca dins el 
pla comunitari d’impuls a la lectura, organitzat per la Bi-
blioteca Municipal Les Voltes, els Serveis Educatius Baix 
Llobregat-6 i l’Ajuntament. Podeu adherir-vos al mani-
fest a www.svh.cat/educacio.

Els usuaris de la Biblioteca Municipal Les Voltes ja po-
den fer servir ‘BibliotequesXBM’, l’aplicació mòbil de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals desenvolupada per 
la Diputació de Barcelona. L’app permet la mobilització 
del carnet, és a dir, que no cal dur-lo a sobre per qualse-
vol tràmit, sinó que el carnet es mostra a la pantalla del 
mòbil i el lector de codi de barres el reconeix. Una altra 
novetat és que l’app inclou un accés directe al Catàleg 
Aladí. A més, permet altres funcions com veure les acti-
vitats i biblioteques més properes al punt on et trobes o 
cercar les activitats per data, tipus, municipi i biblioteca. 

S’inicien els preparatius
dels actes de Sant Jordi 

Un manifest multilingüe 
per l’impuls de la lectura

Una aplicació permet dur el carnet 
de la biblioteca al mòbil
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Collita pròpia

Si voleu ajudar persones que comen-
cen a parlar en català perquè perdin 
la vergonya i la por a fer-ho ja que no 
en saben prou, poseu-vos en contac-
te amb el Servei Local de Català (tel. 
93 676 81 91, a/e: svh@cpnl.cat) per 
oferir-vos a participar en el Volun-
tariat per la llengua com a voluntari 
o voluntària. Qualsevol persona de 
Sant Vicenç major d’edat i habituada 
a parlar en català pot fer de voluntària 
d’una altra que assisteix als cursos de 
català per a adults i que necessita el 
seu suport per llançar-se a parlar en 
català fora de l’aula. El compromís de 
dedicació inicial que adquireix el vo-

luntari és d’una hora setmanal durant 
deu setmanes. Durant aquestes deu 
trobades amb la parella lingüística 
que li ha assignat el Servei de Cata-
là, la seva dedicació és valuosíssima 
per reforçar positivament l’esforç 
d’aquesta persona a parlar en català.
El Voluntariat lingüístic és una eina 
molt vàlida d’acolliment,  cohesió so-
cial i difusió de l’ús del català i, per 
això,  volem continuar oferint aquesta 
activitat als nostres alumnes com a 
reforç oral del que aprenen a les clas-
ses. Us demanem la vostra participa-
ció com a voluntaris perquè ens en 
calen més dels que hi ha actualment.

 
 

Del 23 al 27 de març podeu matri-
cular-vos als cursos de català en 
línia Parla.cat. Informeu-vos-en al 
Servei Local de Català. 

23

Necessitem voluntaris per la llengua

Va de Voltes

Agosto és una comèdia negra ba-
sada en l’obra de teatre del ma-
teix nom de Tracy Letts, guanya-
dora del premi Pulitzer l’any 2008. 
Narra la trobada familiar dels 
Weston després de la mort del 
seu patriarca. La reunió servirà 
per veure les tenses i conflictives 
relacions de la família, que tindran 
com a protagonista la mare. Ella, 
greument malalta, serà incapaç 
de mantenir una relació afectiva 
amb les seves filles. El club de lec-
tura de textos teatrals Margarida 
Xirgu va poder llegir i comentar el 
text en què es basa la pel·lícula el 
darrer mes de febrer, disponible 
en préstec a la Biblioteca.

Agosto, dirigida per John 
Wells (2013) 121 min. Inter-
pretada per Meryl Streep, 
Julia Roberts, Ewan McGregor

Espai coordinat per la Biblioteca 
Municipal Les Voltes

Espai coordinat pel Servei Local de Català

La doble vida de les fades és un recull 
de contes de Santi Balmes. L’autor 
diu en una entrevista com a resum 
del llibre: “Realidades ficcionadas y 
sueños que te advierten de reali-
dades... como un disco de Love of 
Lesbian.” El llibre comença amb una 
poètica frase escrita: “A vegades t’es-
cric coses en fons nit i lletra de llu-
na...” Aquest només és l’inici de 22 
històries d’impacte, les unes escrites 
sobre fons negre, les altres sobre 
fons blanc, difícilment somníferes, si 
és que llegiu abans d’anar a dormir. 
Rarament assimilables sense una 
dosi igual a la de l’autor de capacitat 
onírica però estant ben desvetllat. El 
darrer llibre d’en Santi Balmes vol lec-
tors i fades deprimides passejant-se 
entre les seves línies.

La doble vida de las 
hadas de Santi Balmes. 
La doble vida de les 
fades de Santi Balmes.

Principal de los Libros. 
2014
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Junts ho fem possible
La Setmana Santa de Sant Vicenç dels Horts és una de les manifestacions culturals que més defineixen el 
nostre municipi: pel tribut a les arrels, per la pluralitat, per la barreja d’orígens, per l’obertura que suposa a 
tota la comarca... El valor popular de l’esdeveniment ha fet que fins i tot el Centre d’Estudis Comarcal hagi 
premiat la nostra Setmana Santa en la seva totalitat. Són tantes les persones que visiten el nostre poble 
amb motiu d’aquests actes, que la regidoria d’Ocupació i Empresa impulsa actuacions amb el comerç local 
per tal de generar un profit econòmic local, gràcies a l’impacte i la inversió d’un esdeveniment d’aquestes 
dimensions.
És aprofitant les inèrcies dels diferents sectors que podrem aconseguir optimitzar els recursos i treure 
beneficis socials. Així, per exemple, les inversions públiques que des de fa quatre anys s’estan realitzant en 
l’àmbit esportiu, de manera ininterrompuda, són un motor fonamental per a la creació de llocs de treball 
i per a l’activació de l’economia. Consolidar el servei d’atenció a les dones i vetllar per les polítiques reals 
d’igualtat són eines fonamentals per construir un poble més just i equilibrat. Activar el nou web d’Ocupa-
ció i Empresa o treballar transversalment en el projecte participatiu de Sant Josep són nous espais que 
garantiran l’accés, la transparència i la dinamització social.
Des de Junts x Sant Vicenç continuem apostant pels àmbits fonamentals de l’acció de govern –educació, 
ocupació i serveis socials-, convençuts que aquesta base ens permetrà seguir transformant Sant Vicenç 
dels Horts. Junts ho fem possible. 

iLp habitatge digne
Al ple de febrer vam aprovar, a petició de la PAH de Sant Vicenç dels Horts, una moció en suport a la ILP 
contra la pobresa energètica i de mesures per fer front a l’emergència amb relació a l’habitatge. Actual-
ment, s’estan recollint signatures que s’han  de presentar al Parlament de Catalunya perquè es parli de 
la ILP esmentada, la qual esperem que s’aprovi. 
Durant aquests quatre anys hem estat treballant activament per alleugerir el drama que moltes famílies 
estan patint en aquest àmbit. Hem elaborat un cens d’habitatges buits, hem creat (amb agents socials 
i polítics) la Taula per al Dret a l’Habitatge. També hem impulsat mesures i instruments de mediació i la 
Borsa d’Habitatge i hem treballat de forma proactiva al costat dels que pateixen més. Aquest any, hem 
creat  una partida econòmica de 210.000 € per ajudar les famílies que estant patint, de manera més 
cruel, els efectes col·laterals de la crisi econòmica.
Durant aquests mesos, la PAH i altres agents socials i polítics recolliran signatures en diferents punts del 
municipi. Des d’aquí, volem animar tothom a participar activament en la signatura d’aquesta ILP. Entre 
tots, podem canviar-ho tot. Signa!
Mes informació sobre la ILP a la web: www.ilphabitatge.cat.

Eleccions municipals: el dia 24 de maig proper
Es preveu una campanya feixuga sobretot per als ciutadans assetjats per  unes veus que, amb honroses 
excepcions, no expressen  més que desqualificacions sistemàtiques de l’adversari i  no per les propostes 
del programa del partit.  Massa sovint, exposen arguments que ofenen   la intel·ligència col·lectiva i, en molts 
casos, fins i tot menystenen les persones.
 Alguns pensen que qui crida més té més raó i, generalment, és tot el contrari; altres creuen que essent engi-
nyós i ocurrent parlant dels adversaris s’és  més líder, però en realitat tota la seva força la perden  amb l’enginy  
i les ocurrències.  Altres entren en les desqualificacions personals, cosa molt perillosa perquè sempre, –a la 
curta o a la llarga- tot el que es diu es pot tornar en contra.
Desitgem i, nosaltres ens proposem fer-ho, que vetllar pel respecte mutu entre partits sigui  sigui el denomi-
nador comú d’aquestes eleccions municipals properes i, sobretot, que els candidats i els partits parlin dels 
seus programes de govern i no del que, al seu entendre, fan malament els adversaris i que no entrin, ni molt 
menys, en l’ús de desqualificacions i amenaces. Nosaltres en proposem parlar en positiu, explicar com veiem 
les coses, explicar el que hem fet i el que farem si governem amb el nostre programa i, sobretot, allunyar-nos 
totalment de desqualificacions, amenaces i grolleries.
En vols saber més? Posa’t en contacte amb nosaltres a: 
santvicencdelshorts@cdc.cat  /  Carrer de Barcelona, 50, de Sant Vicenç dels Horts

Manifest preelectoral de CiU

Grups Municipals
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Queremos un Ayuntamiento al servicio de la ciudadanía

ilusión por un proyecto

A pesar de haber ganado las últimas elecciones municipales, hemos estado estos últimos cuatro años 
en la oposición fruto del pacto entre ERC, ICV y CiU.
Durante este tiempo hemos trabajado en positivo, haciendo una oposición constructiva y colaborando 
para mejorar la situación de la ciudadanía de Sant Vicenç. Eso es lo que hemos hecho con el voto que 
más de 3.000 vicentinos y vicentinas nos confiaron en 2011: trabajar desde la responsabilidad.
Además, en estos cuatro años hemos llevado a cabo una profunda renovación interna que nos permite 
hoy presentarnos con un proyecto y un grupo rejuvenecidos, pero con las mismas ganas de siempre de 
ponernos al servicio del pueblo de Sant Vicenç.
Estamos a dos meses de las elecciones municipales y por mucho que el equipo de gobierno quiera 
ahora adornar el balance de su gestión, la realidad es que hoy no hay nadie en Sant Vicenç que esté 
mejor que hace cuatro años.
Nosotros estamos dialogando con mucha gente para construir la alternativa a este gobierno municipal; 
un gobierno paralizado, abandonado por su alcalde, y al que le ha venido grande la responsabilidad de 
gestionar uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. El Partido Socialista es la única 
alternativa real a este gobierno, la única alternativa capaz de plantear una política diferente, honrada, 
abierta, transparente, que ponga en el centro a las personas y trabaje para solucionar sus problemas.
Queremos gobernar de nuevo Sant Vicenç para poner el Ayuntamiento al servicio de los ciudadanos y 
ciudadanas. 

Desde el grupo municipal del PP Català en Sant Vicenç dels Horts queremos afrontar estas nuevas elec-
ciones con la máxima participación de todos los vicentinos y las vicentinas,  ampliando así  la trayectoria 
de trabajo y colaboración que nos marcamos hace cuatro años. Para ello queremos convocar a todas 
aquellas personas que tengan la ilusión de participar en el proyecto de partido para los próximos años 
y confeccionar una lista de candidatos plural y cercana a nuestro pueblo. Si queremos ayudar a mejorar 
la vida de nuestros conciudadanos ahora es el momento de comprometerse.  Si quieres puedes formar 
parte de nuestra candidatura.

Revista municipal | www.svh.cat

Miguel Comino

Portal web municipal / www.svh.cat. Amb tota la informació sobre 
l’Ajuntament, els tràmits, la informació oficial i lnotícies.
Revista municipal / 14.000 exemplars bimensuals. Repartida bústia 
per bústia a tots els habitatges del municipi i els edificis municipals.
Ràdio municipal / 90.2 i www.radiosvh.info. Més de 50 col·laboradors 
elaboren programes de contingut propi i s’emet un informatiu diari. A 
més es transmeten en directe els plens, entre d’altres propostes infor-
matives. També podeu seguir la ràdio a Facebook, Twitter i el seu Canal 
Youtube. 
Agenda d’activitats mensual / 6.000 exemplars. Repartits a tots els 
edificis municipals, entitats, algunes botigues, forns de pa, farmàcies, 
etc., recull les principals activitats que es faran al poble durant aquell 
mes. També la podeu trobar penjada a www.svh.cat/agenda 
Full d’Esports / 1.000 exemplars setmanals. Es reparteix cada dilluns a 
tots els equipaments esportius i a les dependències municipals. Incor-
pora l’actualitat esportiva de les entitats i els resultats de les competici-
ons del cap de setmana.

Informa’t a Sant Vicenç dels Horts

Guia de tallers juvenils. / 6.000 unitats trimestrals. Es reparteix 
aquesta guia amb els tallers de La Capella, adreçada especialment als 
més joves.
Portal Impuls / www.mesuresimpuls.cat. Portal especialitzat en mesu-
res per reactivar l’economia local, també ofereix les principals iniciatives 
de l’Ajuntament per pal·liar els efectes de la crisi.
Aplicacions de mòbil / L’Ajuntament disposa de tres app: una per fer 
gestions i tràmits al Servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC), una altra 
per conèixer el pas dels autobusos (Santvi Bus) i una amb els mitjans de 
comunicació (Sant Vicenç dels Horts).
Portal d’Ocupació i Empresa / www.svh.cat/santvicencatiu Nou web 
per millorar l’ocupabilitat de les persones en procés de cerca o millora 
de feina.
Xarxes socials / @svhajuntament. L’Ajuntament té cada vegada més 
presència a la xarxa, amb més de 1.000 seguidors als seus perfils de 
Facebook i Twitter, i amb canal propi de YouTube.

L’Ajuntament disposa de diversos mitjans de comunicació propis que posa a l’abast dels veïns per fer arribar tota la informació d’interès ge-
neral i la tasca que es tira endavant des del consistori.

Si no rebeu la revista municipal o us interessa qualsevol altre mitjà de comunicació  municipal, contacteu amb premsa@svh.cat.
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Envieu les vostres cartes i articles a premsa@svh.cat
Sant Vicenç dels Horts publica opinions, suggeriments, queixes, etc. sobre temes d’interès públic local, sempre que es faci amb respecte 
i dins els paràmetres lògics de la formalitat. La llargada dels textos no superarà els 1.500 caràcters amb espais. La revista, però, es 
reservarà el dret de publicar els textos que arribin a la redacció així com el de resumir-los si superen el nombre de caràcters. És impres-
cindible que els textos estiguin signats amb noms i cognoms i que l’autor/a hi anoti l’adreça, el telèfon i el número de DNi o 
passaport. L’autor/a podrà demanar la publicació de la seva peça sota pseudònim, però la revista es reservarà el dret de publicar 
aquest escrit i, en tot cas, la direcció de Sant Vicenç dels Horts haurà de tenir accés a la identitat real de l’autor/a.
La revista Sant Vicenç dels Horts no comparteix necessàriament les opinions de les cartes i els articles signats.

Sant Vicenç opina

Al Col·legi Sant Vicenç estem d’aniversari

El 6 d’octubre de 1964 es va obrir el Colegio-Academia San 
Vicente, la popular “Acadèmia” de ca n’Aragall. Segurament 
els qui van posar en marxa aquell projecte mai no hauri-
en somniat que 50 anys després l’escola seguiria oberta, 
amb unes instal·lacions noves i molt més espaioses, i que el 
nombre d’alumnes superaria els 450. Moltes han estat les 
persones que han tingut relació amb l’escola des de 1964 
(alumnes, pares i mares, mestres, etc.). També destaquem 
d’una manera especial el treball dels membres de les di-
ferents juntes de l’Associació Catòlica de Pares de Família 
(ACPF), que recentment s’ha transformat en la Fundació 
Educativa Esteve Casals. Gràcies a la generositat de moltes 
persones, aquell projecte que va començar l’any 1964 ha 

Agraïments al personal de Les Voltes 

Com a usuària freqüent de la Biblioteca Les Voltes vull agrir 
i destacar al mateix temps el tracte, l’atenció i l’afecte trans-
mès pels treballadors de l’esmentada entitat. M’he trobat 
amb un personal excel·lent que, a part de fer la seva feina 
ben feta, m’han encoratjat en el dia a dia (he estat opositora 
per l’Estat) i m’han donat suport personal i moral, cosa que 
no tenen cap obligació de fer. És per això que em veig amb 
l’obligació personal d’AGRAIR de manera molt afectuosa i 
per instància pública aquests fets.

Esment especial a la Conxita i a la Núria, responsables de 
“suportar-nos” als que utilitzem els espais d’estudi cada dia. 
La simpatia, l’afecte i sobretot la responsabilitat que demos-
tren vetllant constantment pel silenci de l’espai és quelcom 
que s’agraeix quan portes moltes hores estudiant. Les ani-
mo a continuar aquesta tasca, ja que els usuaris ho tenim 
molt en compte a l’hora d’escollir la biblioteca on anem. 
També mereixen unes paraules la senyora Maribel, encar-
regada de l’impecable neteja de les instal·lacions, que sem-
pre té una paraula d’ànim i afecte. GRÀCIES A TOTS.

M.B.R.

SOS Can Costa 

CAN COSTA és un barri tranquil, apartat del nucli urbà del 
poble, on tots els veïns ens coneixem. És un barri que no té 
parcs ni espais d’equipaments on les persones grans ni els 
nens puguin gaudir, com en altres barris. El barri fins ara 
tenia un espai que els veïns, socis de l’Associació de Can 
Costa, fa 37 anys, al 1978, amb molt d’esforç, van adquirir 
al carrer Sàhara, 34. Durant uns quants anys vam compartir 
les nostres instal·lacions amb una altra entitat, que va néixer 
al barri el 2004, un Casal d’Avis, però que per circumstàncies 
de la convivència de tots aquests anys, es va acabar el gener 
del 2013, i que actualment estan utilitzant instal·lacions mu-
nicipals per a la seva activitat. A dia d’avui, aquest barri ja no 

pot fer ús de les instal·lacions del carrer Sàhara, perquè el 
Casal d’Avis va realitzar accions allà, que avui ens estan pas-
sant factura als propietaris, perquè un mateix veí va denun-
ciar una possible infracció urbanística, realitzada el 2010, 
que la propietat ni va realitzar ni va consentir. Els veïns i la 
junta de l’Associació de veïns estan buscant amb paciència 
i esforç una solució per restablir la zona i poder tornar a 
fer l’activitat veïnal allà. Però són molts els problemes que 
sorgeixen i el cost que hem d’assumir nosaltres, sense pos-
sibilitats de fer-ho. Ja portem 7 mesos patint el tancament.
¿Així ens agraeixen als veïns de Can Costa l’ajuda donada 
a una altra entitat, quan tenien necessitats? Què hem fet?
Quins interessos hi ha? 

M.M.G.

arribat a donar el fruit de què ara gaudim i ens esperona a 
seguir treballant per educar els nostres fills i filles. Per ce-
lebrar aquesta efemèride, el Col·legi Sant Vicenç, la Funda-
ció i l’AMPA han preparat diversos actes per al 22 de març. 
Per a més informació contacteu amb l’escola (936561569 
o ampa@csantvicens.cat). Així mateix, el 25 d’abril hi haurà 
un sopar d’exalumnes (tots els interessats podeu enviar un 
correu a l’AMPA).

AMpA Col·legi Sant Vicenç
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29 de març

11 i 12 d’abril

Més informació al web municipal  
www.svh.cat

Sant Vicenç dels Horts, 
seu de la Volta Catalunya

Sant Vicenç dels Horts serà l’escenari d’una meta volant 
de l’última etapa de la Volta Catalunya, que es disputarà 
diumenge 29 de març. La meta volant se situarà a la 
carretera BV-2002, la carretera de Sant Boi, al punt 
quilomètric 1,2 (davant el Bowling).

La presentació oficial de 
la Setmana Santa de Sant 
Vicenç dels Horts serà 
divendres 27 de març al 
Molí dels Frares. 

Consulta tot el programa a www.svh.cat/cultura i a la 
pàgina 16 d’aquesta revista.

6 d’abril

21 de març

27 de març

El Centre Esportiu Municipal de Sant Vicenç dels Horts. 
Piscina Montserrat Canals, organitza nombroses activitats 
del 7 al 19 d’abril amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat 
Física. Consulteu el programa a www.svh.cat/esports

Venta d’entrades al Centre Diari Sant Josep o trucant al telèfon 
627 61 67 07. Organitza: Taller de Solidaritat. 

Dia Mundial de l’Activitat Física

Sopar solidari 
A les 20.30 h, al Centre Cívic

AJUNTAMENT
Sant Vicenç dels Horts

Cos de Portants del Sant Crist
Sant Vicenç dels Horts

COFRADÍA DEL CRISTO DE LA SALUD
Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
EN COMPAÑIA DE LA BUENA GENTE
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FIRATAPES
DISSABTE 11 i DIUMENGE 12 D’ABRIL

FIRA DEGUSTACIÓ
DIUMENGE 12 D’ABRIL

FIRAESTOC
DIUMENGE 12 D’ABRIL

DESFILADA DE MODA
DIUMENGE 12 D’ABRIL

10 d’abril

El 10 d’abril és l’últim dia per presentar tre-
balls al Concurs Literari Narcís Lunes i Boloix. 
Consulteu les bases completes a www.svh.cat
El lliurament de premis tindrà lloc el 10 de 
maig, a les 12.30 h, a Can Comamala.

Concurs literari
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Del 4 al 31 de maig De l’1 al 23 de maig

Exposició dedicada al vicentí Pere Ferrés i Cos-
ta, poeta, pedagog, corresponsal de guerra i sol-
dat català. Va ser un dels voluntaris catalans que 
va anar al front a la Primera Guerra Mundial.  
Lloc: ExpoForn

La prova es farà el 31 de maig i estarà ober-
ta a dones de tots les edats. Consulteu les 
bases de la prova i els dies d’entrenament a  
www.svh.cat

Pere Ferrés i Costa Inscripcions a la CaCo 
“Caminar-córrer”

Vintè aniversari de la mort del cantautor Ovidi Montllor 
Consulteu el programa a www.svh.cat i a la pàgina 21 
d’aquesta revista

Consulteu el programa a www.svh.cat

Del 3 al 10 de maig

Homenatge a les Noces d’Or, 
caminada popular, sessions 
de gimnàstica i trobades i 
concursos gastronòmics són 
algunes de les activitats d’una 
setmana pensada per al gau-
di i el reconeixement de la 
gent gran.

Setmana Gent Gran

9 de maig

Concert Diabolic’s Rock
De 22 a 3 de la matinada. 
Lloc: Camí de Can Coll
Actuacions de: TRAST – ASPENCAT – LA RAIZ
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Més informació a
www.svh.cat

Presentació oficial el 27 de març,
a les 20 h, al Molí dels Frares


